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NJOFTIM PER PUNE 
 
 
Projekti i Asistencës Teknike EUROPEAID / 139628 / DH / SER / MK "Përmirësimi i Prodhimit dhe Shpërndarjes 
së Statistikave të Republikës së Maqedonisë së Veriut" po kërkon të rekrutojë një Еkspert të vjetër jo-kyç (NKE) 
në zgjidhjet softuerike për përpunimin statistikor mjete. 
 
Aktivitetet e detyrës janë pjesë e Projektit IPDS "Përmirësimi i Prodhimit dhe Shpërndarjes së Statistikave" 
Komponenti 4: Përmirësimi i mëtutjeshëm i infrastrukturës TIK. Ky komponent synon të rindërtojë sistemin 
statistikor të IT në përputhje me standardet e BE-së dhe ndërkombëtare, rritjen e efikasitetit dhe 
qëndrueshmërisë së sistemit, përshpejtimin e përpunimit të sondazhit dhe prodhimin e të dhënave, 
përmirësimin e saktësisë dhe përmirësimin e afatit të të dhënave. 
 
Qëllimi i detyrës është të hartojë modelet e të dhënave fizike të të gjitha bazave të të dhënave të sistemit sipas 
kërkesave të modelit të aktualizuar të të dhënave logjike në Kapitullin 6 të Dokumentit të Analizës së Kërkesave 
të Sistemit (SRAD - ky dokument do të vihet në dispozicion të ekspertit para fillimit të detyrë). Mirëmbajtja e 
mjediseve DB (migrimi i të dhënave midis mjediseve dhe burimeve të SSO) dhe menaxhimi i përdoruesve të 
bazave të të dhënave është gjithashtu pjesë e objektivave të detyrës. 
 
Detyrat e tjera të detyrës kanë të bëjnë me mirëmbajtjen dhe azhurnimin (kur kërkohet) klasifikimet e sistemit 
dhe listat e kodeve, si dhe të siguruara nga klasifikimet kombëtare dhe ndërkombëtare të stafit të SSO. Të gjitha 
metadatat dhe të gjitha pronat e anketës nga Programi Statistikor pesë vjet (FYSP) dhe Plani Vjetor për Anketat 
Statistikore (APSS) duhet të përgatiten dhe ngarkohen në bazën e të dhënave qendrore. Në bazën e të dhënave 
qendrore duhet të ngarkohen elemente të përgjithshme grafike dhe tekstuale kur ato janë në dispozicion. 
 
Detyrimi është për 80 ditë pune në Shkup duke filluar nga korriku 2020 deri në nëntor 2021. Detaje të 
mëtutjeshme janë dhënë në ToR-në e bashkangjitur. 
 
Afati i fundit për dorëzimin e CV-së tuaj është 25 qershor 2020. Ju lutemi dërgoni CV-në tuaj në anglisht në 
adresën e mëposhtme të emailit: r.litova@bim-bg.com dhe shkruani në email pozicionin për të cilin po kërkoni. 
 
 
 
 
 
 

 
 


